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Про надання вiдпустки 

для догляду за дитиною до досягнення нею 

трирiчного вiку 

Вiдповiдно до статтi 18 Закону "Про вiдпустки" ( 504/96-ВР ) пiсля закiнчення вiдпустки у 
зв'язку з вагiтнiстю та пологами за бажанням жiнки їй надається вiдпустка для догляду за 
дитиною до досягнення нею трирiчного вiку з виплатою за цi перiоди допомоги по 
державному соцiальному страхуванню вiдповiдно до законодавства. 

Чинним законодавством не передбачено пiдстав для вiдмови жiнцi в перериваннi такої 
вiдпустки для отримання вiдпустки у зв'язку з навчанням, право на яку пiдтверджено 
довiдкою-викликом. При цьому вона повинна подати вiдповiдну заяву на iм'я керiвника. 
На пiдставi цiєї заяви має бути виданий вiдповiдний наказ, що є пiдставою для 
припинення виплати допомоги. Аналогiчним чином вона може до дня виповнення дитинi 
трирiчного вiку знову оформити цю вiдпустку з виплатою допомоги по державному 
соцiальному страхуванню. Вiдпустка по догляду за дитиною не подовжується на кiлькiсть 
днiв, протягом яких жiнка перебувала у навчальнiй вiдпустцi. 

В той же час вiдповiдно до статтi 23 КЗпП ( 322-08 ) трудовий договiр може бути: 
безстроковим, що укладається на невизначений строк; на визначений строк; таким, що 
укладається на час виконання певної роботи. 

Строковий трудовий договiр укладається у випадках, коли трудовi вiдносини не можуть 
бути встановленi на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або 
умов її виконання, або iнтересiв працiвника та в iнших випадках, передбачених 
законодавчими актами. 

Про строковий характер договору має бути зазначено в наказi про прийняття на роботу. 
До трудової книжки такий запис не заноситься. 

Працiвник, який уклав строковий трудовий договiр, по закiнченнi обумовленого строку 
пiдлягає звiльненню. Таким чином, працiвник, прийнятий для замiщення жiнки по 
строковому трудовому договору, пiсля виходу її з вiдпустки для догляду за дитиною 
пiдлягає звiльненню у зв'язку з закiнченням строку договору. 

Якщо пiсля закiнчення строку трудового договору трудовi вiдносини фактично тривають i 
жодна iз сторiн не вимагає їх припинення, дiя цього договору вважається продовженою на 
невизначений строк (стаття 39-1 КЗпП ( 322-08 ). При цьому наступне звiльнення 
працiвника провадиться на загальних пiдставах. 

Крiм того, вiдповiдно до частини третьої статтi 184 КЗпП ( 322-08 ) звiльнення вагiтних 
жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв (до шести рокiв - частина шоста статтi 
179), одиноких матерiв при наявностi дитини вiком до чотирнадцяти рокiв або дитини-
iнвалiда з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крiм 
випадкiв повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї, коли допускається 
звiльнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених 
жiнок здiйснюється також у випадках їх звiльнення пiсля закiнчення строкового трудового 



договору. На перiод працевлаштування за ними зберiгається середня заробiтна плата, але 
не бiльше трьох мiсяцiв з дня закiнчення строкового трудового договору. 

Начальник вiддiлу умов та режимiв працi Г.Максименко 

 
 


